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EMNER:

Organisering af virksomheden ifm. en agil transformation
Linjeledernes rolle
Skalering af agile systemer i hele virksomheden
Det agile mindset – hvad kan vi lære af en start-up?
Agile tilgange i en global virksomhed
Samarbejde mellem forretningen og IT
Passion og kultur - få alle med på rejsen
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I SAMARBEJDE MED

MÅLGRUPPE
Konferencen henvender sig bredt til virksomheder på tværs af
brancher, som enten er midt i en større agil transformation og
har brug for at høre erfaringer fra andre virksomheder, som
har været igennem det samme. Eller virksomheder der skal i
gang med at skalere agile arbejdsmetoder og mangler inspiration til at komme i gang.

PA Consulting er landets førende konsulentvirksomhed, når
det gælder agile transformationer. PA Consulting består af
2.600 medarbejdere og eksperter inden for produktion, forsvar
og sikkerhed, energi, forsyning, finansielle services, den offentlige sektor, sundhed, life sciences, transport og logistik.
Et dybt branchekendskab kombineret med kompetencer inden
for ledelsesrådgivning, agilitet, teknologi og innovation gør
det muligt for PA Consulting Group at udfordre konventionel
tankegang og levere exceptionelle resultater, som har varig
indflydelse på private og offentlige virksomheder over hele
verden.
Læs mere her: www.paconsulting.com
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TALERLISTE – OPDATERES LØBENDE
Moderatorer:
Mitzi Geisler,
Partner og ekspert i IT transformation og Agile Delivery,
PA Consulting
Tina Hjort-Ejlertsen,
Nordic Lead Agile Transformation, PA Consulting
Lone Mariboe, udviklingschef, BEC
Nina Groth, direktør, Kunde- og Pensionsservice, PFA Pension
Toke Kruse, ejer, stifter og bestyrelsesformand, Billy
Anne Nørklit Lønborg, VP IT Udvikling, Tryg
Christian Pfenninger, Senior Director,
Head of Digital Product Innovation, YouSee
Marie Cooke, Digital Transformation Director, PA Consulting

Watch Medier henvender sig til samfunds- og erhvervsinteresserede læsere, der efterspørger uafhængig, kritisk og fair
online-journalistik af høj kvalitet om samfund og erhvervsliv.
Vi udgiver i dag AdvokatWatch, AMWatch, EjendomsWatch, EnergiWatch, FinansWatch, FødevareWatch, ITWatch, MediaWatch,
MedWatch, PolicyWatch og ShippingWatch. Medierne er samlet
på www.watchmedier.dk
Watch Medier går tæt på de vigtigste brancher i dansk erhvervsliv, og vores abonnenter tæller – ud over almindeligt
erhvervsinteresserede danskere – en lang række virksomheder,
myndigheder, politikere, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og mange andre. De abonnerer enten på udvalgte
eller alle medier.’

Peter Hundborg, Senior Director IT, Arla Foods
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PROGRAM
08.30-09.00 Ankomst & registrering
Morgenkaffe

• Hvad har reaktionen været hos henholdsvis,
kunder, medarbejdere, direktionen, leverandører ect.?
• Hvilke udfordringer har PFA mødt undervejs,
og hvordan har de løst dem?
• Hvilken effekt har PFA set på baggrund af
transformationen / kan det betale sig?

09.00-09.05 Åbning af konferencen
Relevent
09.05-09.15 INTRO TIL KONFERENCEN
Gevinster og udfordringer ved at arbejde agilt
• En kort gennemgang af findings fra
PA Consulting seneste agile survey
Mitzi Geisler, Partner og ekspert i
IT transformation og Agile Delivery, PA Consulting
Tina Hjort-Ejlertsen,
Nordic Lead Agile Transformation, PA Consulting

Nina Groth, direktør, Kunde- og Pensionsservice,
PFA Pension
11.25-12.10

YouSee fortæller om at arbejde agilt i en stor
organisation
• Passion og kultur – få alle med på rejsen
Christian Pfenninger, Senior Director, Head of
Digital Product Innovation, YouSee

09.15-09.55 CASE: Den agile rejse hos BEC
En agil transformation har forandret organiseringen af hele virksomheden.
• Hvad er gået godt, hvad er gået knapt så
godt?
• Hvilke fordele har BEC opnået ved at arbejde
agilt?
Lone Mariboe, udviklingschef, BEC
09.55-10.25 POINT OF VIEW FRA KONSULENTERNE
Linjelederens rolle i et skaleret agilt set-up
• I et skaleret agilt set-up er det vigtigt at se
linjeledelse som en række ansvarsområder
frem for en enkelt rolle
Tina Hjort-Ejlertsen,
Nordic Lead Agile Transformation, PA Consulting
10.25-10.45 PAUSE
10.45-11.25 CASE: PFAs skalering af agile systemer i hele
virksomheden
Hør erfaringerne fra den agile transformation hos
PFA
• Hvordan arbejder PFA løbende med agil
transformation og SAFe?

CASE: Etablering af en agil organisation

12.10-13.10

FROKOST

13.10-13.50 POINT OF VIEW FRA EN START-UP
Prøv, lav fejl, lær og gør om!
Bliv inspireret når serieiværksætter Toke (Agil)
Kruse fortæller om det agile mindset, man er
nødt til at have i en start-up virksomhed

• Hvordan tænker man agilt helt fra
begyndelsen?

• Hvordan skalerer man en virksomhed og
		 forbliver agil?

• Perspektiver på hvordan etablerede
virksomheder kan lade sig inspirere af
start-ups i deres agile rejse
Toke Kruse, ejer, stifter og bestyrelsesformand,
Billy
13.50-14.30 CASE: Agil transformation har udfordret mindset
og nulfejlskultur i Tryg
Tryg fortæller her, hvordan virksomheden har
grebet processen an fra de første agile tanker.
• Hvorfor agilt i Tryg?
• Hvordan er processen grebet an?

• Hvor har det været svært undervejs
- og hvor er det svært lige nu?
Anne Nørklit Lønborg, VP IT Udvikling, Tryg
14.30-15.00 PAUSE med KAFFE OG KAGE
15.00-15.40 CASE: Adopting a scaled agile approach globally
in a regulated pharmaceutical organization
For many years Marie Cooke was Transformation Director at AstraZeneca and responsible for
establishing Agile capability across all disciplines
within project delivery worldwide 12 countries &
6 business units (Commercial, R&D, Finance, HR,
Manufacturing & Software SharedServices)
• Agile transformation enables teams to make
progress quickly and to benefit from agile
delivery
• Governance approval aligned with agile ways
of working
• Delivering validated software solutions
supporting regulatory requirements.
Marie Cooke, Digital Transformation Director,
PA Consulting
15.40-16.20 CASE: Agil transformation
– et ændret samarbejde mellem forretning og IT
Hør erfaringer fra Arlas implementering af et
skaleret agilt set-up og hvordan de “agile
release trains” ikke længere bare laver IT
– men reel forretningstransformation
Peter Hundborg, Senior Director IT, Arla Foods
16.20-16.30 AFRUNDING - Hvad har vi lært i dag?
Mitzi Geisler, Partner og ekspert i IT
transformation og Agile Delivery , PA Consulting
Tina Hjort-Ejlertsen, Nordic Lead Agile T
ransformation, PA Consulting
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PRISER & PRAKTIK
PRIS
Tilmelding senest 26. oktober 2018
DKK 3.995,- (ex. moms)
Tilmelding efter 26. oktober 2018
DKK 4.495,- (ex. moms)
Ved SAMTIDIG tilmelding af 3 personer fra samme virksomhed betales kun for 2 personers deltagelse.
Materiale vedr. indlæg & forplejning inkluderet i konferenceprisen.
HVOR
Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø,
telefon +45 3527 1500
HVORNÅR
Tirsdag den 27. november 2018
HVORDAN
Tilmelding på www.relevent.dk/event_agile_at_scale
På telefon +45 2830 5445 eller +45 4195 4129
Afmelding på info@relevent.dk
Indtil 14 dage før konferencen tilbageholdes 10% af
prisen.
Mindre end 14 dage før konferencen tilbagebetales 50%
af prisen.
Senere end 2 hverdage før konferencen betales den fulde
pris.
Undgå afmeldingsgebyr – kontakt os, hvis du ønsker at
sende en kollega i stedet.
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